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 فنی و حرفه ایمطابق با استاندارد سازمان آموزش نمونه سوال آزمون کاربر گیاهان دارویی 

 هْوتشیي سًگ دس دستِ سًگْبی گضاًتیي چِ سًگی است؟ -۱

 ًاسًجی DC (د               تٌفص (ج             صسد (ب              ۱۷قشهض ضواسُ  (الف

 ٍجَد داسد؟ … اگش کشم ضوب قَام صیبد داضت احتوبل -۲

    صیاد تَدى اهَلسیَى کٌٌذُ (ب                                               داضتي هقذاس صیاد هَم (الف

 ّوِ هَاسد (د                (اص ًظش حجن هَاد سٍغٌی)کن تَدى فاص خاسجی  (ج

 ثْتش است ّوَطًیضاسیَى دس چِ دهبیی ٍ یب ضشایطی صَست گیشد؟ -۳

  دسجِ تشسذ۴۰تا صهاًی کِ اهَلسیَى تِ  (ب                                                  دسج۷۰ِدهای  (الف

 ّیچکذام (د      تا ٍقتی کشم کاهالً سفت ضَد دس ّش دهایی کِ سسیذ  (ج

 .هی ثبضذ … فبص سٍغٌی حبٍی -۴

 ّوِ هَاسد (د              سٍغٌْا (ج             هَم ّا (ب            آًتی اکسیذاى (الف

 چیست؟ (ّویطِ ثْبس)ـ اًذام داسٍیی آرسگَى ۵

 تشگ ٍ گل ( د                ساقِ (ج                    گل (ب                             سیطِ (الف

 ـ کذام گیبّبى سا ثشای کوک ثِ ثْجَد هسلَلیي پیطٌْبد هی کٌیذ؟۶

 سٌا، صیشُ، ضٌثلیلِ (ب                               اًجثاس، ػلف ّفت تٌذ، ضٌثلیلِ (الف

 اسطَخَدٍس، سپستاى، اًجثاس ( د                              جیي سیٌگ، اًجثاس، ّویطِ تْاس (ج

 ـ آسام ثخص، خَاة آٍس، ضذ سشفِ خَاظ کذام گیبُ است؟۷

 سٌثل الطیة (د                ضقایق (ج                              ختوی ( ب                      سپستاى (الف

 چیست؟ Capparis Spinosa ـ اًذام داسٍیی۸

 تشگ، گل (د                  هیَُ، غٌچِ (ج        سیطِ، غٌچِ (ب                       سیطِ، هَ (الف

 ـ کپسَل سذاهیي اص کذام گیبُ تْیِ هی ضَد؟۹

 تادسًجَیِ ( د                             آٍیطي (ج                        ػلف گشتِ (ب      ػلف چای (الف
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 ـ سبپًَیي، سبپًَبسیي ٍ سبپَتَکسیي دس کذام گیبُ ٍجَد داسًذ؟1۰

 گٌِ گٌِ ( د                            ًاخٌک (ج                            غاسَل (ب                         آقسطی (الف

 ـ گل پبهچبل داسای چِ خَاصی است؟1۱

 توام هَاسد ( د             هلیي، هذس (ج             خَاب آٍس، ضذ دسد (ب            خط آٍس، خَاب آٍس (الف

 ٍ آًتَسیبًیي است؟ E ـ کذام گیبُ داسای ٍیتبهیي1۲

 صػفشاى (د                              جیٌکَ (ج                            جؼفشی ( ب                        آقسطی (الف

 ـ قشظ اتشیفل اص کذام گیبّبى سبختِ هی ضَد؟1۳

 گل سشخ، ّلیلِ (د                    سٌا، صیشُ ( ج        آٍیطي، ختوی ( ب           ػلف چای، سٌثل الطیة (الف

 ثبدسًجَیِ چِ کبسثشدی داسد؟+ سٌجل الطیت + ـ صیشفَى 1۴

 ضذ سشفِ ( د            قاتض (ج         آسام تخص ٍ خَاب آٍس (ب                 کاّص فطاس ٍ چشتی خَى (الف

 ـ کذام هجوَػِ سا ثِ ػٌَاى قبػذُ آٍس ٍ ضذ دسدّبی قبػذگی تشجیح هی دّیذ؟1۵

 ساصیاًِ، تخن ضَیذ، سٌا (ب                      دم ضیش، تاتًَِ، ّویطِ تْاس (الف

 تلَط، کیسِ کطیص، صٍفا ( د                گل سشخ، تادسًجَیِ، تخن ضَیذ (ج

 ـ جْت ثْجَد سگْبی ٍاسیسی کذام گیبُ سا پیطٌْبد هی کٌیذ؟1۶

 یًَجِ تاغی (د                               یًَجِ ( ج                         ضٌثلیلِ ( ب                        صًجثیل (الف

 آة فشاٍاى چِ کبسثشدی داسد؟+ تخن ضشثتی + خبکطیش + ـ اسفشصُ 1۷

 الف ٍ ب (د    کاّص خًَشیضی( ج      ضذسشفِ ٍ تشهین گلَ ( ب                             هلیي (الف

 ـ جَضبًذُ ثشگ کذام گیبُ ثِ ػٌَاى لَسیَى ًشم کٌٌذُ پَست ثِ کبس هی سٍد؟1۸

 تاتًَِ ( د                         تاجشیضی (ج                              کاکٌج (ب                              ککج (الف

 خبسخسک چِ اثشی داسد؟+ دم گیالس + کبکل رست + ـ ضبّی 1۹

 تقَیت هیل جٌسی (ب                 هذس ٍ دفغ سٌگ کلیِ (الف

 ضذ آکٌِ (د                           قاػذُ آٍس (ج
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 ـ سٍغي داًِ کذام گیبُ ضذ سٌذسم سٍدُ تحشیک پزیش است؟2۰

 هَسد (د                           گاٍ صتاى (ج                            تاتا آدم ( ب                          گلشًگ (الف

 سپستبى چِ اثشی داسد؟+ ًجفطِ هؼطش + ـ آٍیطي 2۱

 آسام تخص ( د       هلیي ٍ ضذ دل دسد ( ج             ضذ تَْع (ب              خلط آٍس ٍ ضذ سشفِ (الف

 ـ کذام گیبُ ثبیذ فقط تحت ًظش پضضک هصشف ضَد؟2۲

 ساصک، آدًٍیس، پاهچال ( ب                 سیاُ داًِ، آدًٍیس، گشگ کص (الف

 سَسًجاى، صثش صسد، ضاّذاًِ (د                     سَسًجاى، آدًٍیس، آقًَیطَى (ج

 ـ گیبّبى کذام خبًَادُ داسای گلیکَصیذ گَگشدی هی ثبضٌذ؟2۳

             Verbenaceae(د                Rhamnaceae (ج       Cruciferae (ب           Apiaceae(الف

 ـ اضک هَ چِ خبصیتی داسد؟2۴

 توام هَاسد (د                             ضستطَی چطن ( ج هذس ( ب                دسهاى صگیل (الف

 ـ تئیثن چگًَِ ثِ ٍجَد هی آیذ؟2۵

 هصشف تی سٍیِ چای (ب                هصشف تی سٍیِ آًتشاکیٌَى ّا (الف

 هصشف صیاد آلکالَئیذّای خَاب آٍس (د             هصشف تاتَسُ (ج

 کلپَسُ چِ کبسثشدی داسد؟+ گضًِ + ـ ضٌجلیلِ 2۶

 ادساس آٍس (د  کاّص فطاس خَى  (ج        کاّص قٌذ خَى (ب       کاّص چشتی خَى (الف

 کبسٌی چِ خبصیتی داسد؟+ ضَیذ + صیشُ سجض + ـ ساصیبًِ 2۷

 هلیي (د             کاّص فطاس خَى (ج                    صفشاتش (ب                         ضیشافضا (الف

 ـ کذام گضیٌِ دس هَسد سٍغي کتبى صحیح است؟2۸

  هی تاضذ۳هلیي ٍ حاٍی اهگا  (ب                                                هاًذگاسی طَالًی داسد (الف

 ضذ سٌذسم قثل اص قاػذگی است ( د                                            ضذآفتاب سَختگی است (ج

 ـ دس ثبسداسی کذام گیبُ آسام ثخص سا تشجیح هی دّیذ؟2۹

 ػلف گشتِ ( د                             ضقایق ( ج                     گل ساػتی (ب                           تِ لیوَ (الف
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 ـ اًذام داسٍیی ٍ اسبًس جٌجل چیست؟۳۰

 ّیچکذام (د گل، کاًاتي  (ج              گل آریي گل هادُ، َّهَلَى (ب               هیَُ، لَپَلَى (الف

 هَسد چِ کبسثشدی داسد؟+ ًؼٌبع + داسچیي + ـ هیخک ۳۱

 قاػذُ آٍس (د  ضذ سشها خَسدگی  (ج        دّاى ضَیِ (ب           تقَیت هیل جٌسی (الف

 ـ کذام گیبُ داسای ٍیتبهیي ة ٍ کلسین فشاٍاى است؟۳۲

 کذٍی تخن کاغزی (د                صسضک ( ج                           صػفشاى (ب      جَ دٍ سش (الف

 ـ جْت ضکٌٌذگی هَیشگ ّب ٍ اگضهبی خبسش داس کذام گیبُ هٌبست است؟۳۳

 صسضک ( د                      قشُ قاط ( ج                      ضاُ تشُ (ب                تٌفطِ سِ سًگ (الف

 ـ جْت ثی اضتْبیی کَدکبى کذام گیبُ سا تشجیح هی دّیذ؟۳۴

 سَسي صسد (د           آًغَصُ (ج                        صیشُ سیاُ (ب                          جٌتیاًا (الف

 پش سیبٍضبى چِ کبسثشدی داسد؟+ ختوی + اکیٌبسِ + ـ صٍفب ۳۵

 ًشم کٌٌذُ پَست (ب                        ضذ سشفِ ٍ سشها خَسدگی (الف

 آسام تخص (د             قاػذُ آٍس ٍ تقَیت هیل جٌسی (ج

 ـ جْت ثیوبسیْبی هضهي کجذی کذام گیبُ سا تشجیح هی دّیذ؟۳۶

 صسضک ( د                           ضاُ تشُ ( ج                            کاسٌی (ب                           ػکَب (الف

 چیست؟ Lavendula angustifolia ـ خبصیت۳۷

 آسام تخص، ضذ سشها خَسدگی، تشهین صخن (ب                      آسام تخص، هلیي، قاػذُ آٍس (الف

 صفشا آٍس، ضذ اسْال، ضذ سیضش هَ (د                 اضتْا آٍس، خَاب آٍس، قاػذُ آٍس (ج

 ـ ثْتشیي هَقغ جوغ آٍسی اسطَخَدٍس چِ صهبًی است؟۳۸

 اٍاخش پاییض ( د               قثل اص گلذّی (ج           پایاى فصل گلذّی (ب       اٍایل تْاس (الف

 ـ کذام گیبُ داسای اگضاالت کلسین است؟۳۹

 الف ٍ ب (د                           اگشتشکی (ج                              اًجثاس ( ب                         سٍتاسب (الف

 ـ اًذام داسٍیی دٍای جگش چیست؟4۰

 تشضحات ًاضی اص فؼالیت حطشات ( د       گل آریي گلْای هادُ (ج          گیاُ کاهل (ب             سیطِ (الف




